
 



Передмова 

 

Вступник до магістратури повинен знати: 
- основні поняття і терміни, якими прийнято оперувати, розкриваючи зміст 

і завдання географії туризму на сучасномуетапі; 

- основні концепції, на яких базується географія туризму; 
- основні методики геотуристських досліджень; 

- загальні геопросторові закономірності поширення різних форм і видів 

туризму. 

Вступник до магістратури має вміти: 
- встановлювати географічні та соціокультурні закономірності розвитку 

туризму регіонів на основі аналізу природних, культурно-історичних та 

соціально-економічних умов території; 

- визначати рекреаційну ємність території, за літературними і 

картографічними джерелами оцінювати туристський потенціал регіонів; 

- аналізувати і складати прогнози розвитку основних внутрішніх та 

міжнародних туристськихпотоків. 

Вступники з географії рекреації та туризму також мають володіти 

фундаментальними знаннями з рекреаційної географії, географії туризму 

конструктивної географії, основ природокористування, геоекології, фізичної та 

економічної та соціальної географії України, охорони природи і раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

Програма 

Об’єкт, предмет дослідження і завдання географії туризму як наукової 

дисципліни. Зв’язок географії туризму з географічними дисциплінами і іншими 

науками. Взаємозв’язок базових понять: дозвілля, відпочинок, рекреація і 

туризм. Періоди розвитку географії туризму в світі. Початок географічних 

досліджень туризму та становлення географії туризму в світі. Передвоєнний 

період розвитку географії туризму та Друга світова війна. Післявоєнний період 

розвитку географії туризму Період розквіту географії туризму. Становлення 

рекреаційної географії і географії туризму в Україні. 

Концепція територіальних рекреаційних систем (ТРС). Системні 

характеристики і властивості ТРС. Вертикальні і горизонтальні зв’язки ТРС. 

Рекреація – як соціально-економічне явище. Рекреаційні потреби. Основні види 

і структурні особливості туристсько-рекреаційної діяльності. Еволюція 

туристської діяльності на різних етапах розвитку суспільства. Структура і 

основні критерії класифікації туристської діяльності. Класифікація туристської 

діяльності за суспільною функцією і технологією. 

Основні підходи до визначення туризму. Класифікації туризму за різними 

типологічними ознаками. Особливості міжнародного, внутрішнього і 

національного туризму. Основні класифікаційні ознаки і види міжнародного 

туризму. Класифікації туризму відповідно до мети подорожі. Поняття 

альтернативного туризму. Співвідношення екстремального, пригодницького та 



традиційного туризму. Комерційний та соціальний туризм. Сталий та 

екологічний туризм. Базові чинники розвитку туризму. Фактори розвитку 

міжнародного туризму: зовнішні і внутрішньогалузеві. Географічні фактори 

розвитку міжнародного туризму. 

Сутність поняття «рекреаційно-туристські ресурси», основні підходи до 

визначення. Основні підходи до класифікації туристських ресурсів. 

Принципова структура рекреаційних ресурсів. Специфічність характеру 

ресурсів для різних видів туризму та рекреації. Туристсько-рекреаційне 

господарство як галузь з ресурсною орієнтацією. Рекреаційні ресурси та умови 

рекреаційної діяльності. Порівняльний аналіз. Етапи переведення природних 

комплексів та культурно-історичних об’єктів до категорії рекреаційних 

ресурсів. Найсуттєвіші характеристики рекреаційних ресурсів. Природні умови 

рекреаційної діяльності і рекреаційні ресурси. Основні складові рекреаційної 

оцінки природних ресурсів. Природно-географічні і природно-антропогенні 

рекреаційно-туристські ресурси. Базові положення оцінки рекреаційних 

ресурсів. Основні типи рекреаційних оцінок. Базові характеристики 

рекреаційних ресурсів. Основні складові рекреаційної оцінки природних 

ресурсів. 

Базові положення пейзажно-естетичної оцінки ландшафтів. Технологічна 

оцінка рекреаційних ландшафтів. Основи медико-біологічної оцінки території. 

Медико-кліматологічна характеристика курортних регіонів. Оцінка 

бальнеологічних ресурсів як умови розвитку рекреації. Оцінка гідрологічних 

об’єктів як умов розвитку рекреації. Оцінка клімату як умови розвитку 

рекреації. Оцінка лісів як рекреаційного ресурсу. Оцінка рельєфу як 

рекреаційного ресурсу. Оцінка рекреаційного навантаження на територію. 

Поняття «рекреаційна дигресія ландшафту». Рекреаційні ресурси природно 

заповідного фонду. Роль об’єктів природно-заповідного фонду та садово- 

паркової архітектури для розвитку рекреації регіонів. Суспільно-історичні 

рекреаційно-туристські ресурси. Основні положення аналізу і рекреаційної 

оцінки архітектурно-історичних об’єктів. Об’єкти природної і культурної 

спадщини як умова розвитку туризму. 

Аналіз економічних умов розвитку рекреації. Аналіз поняття «туристський 

потенціал». Структура туристського потенціалу. Основні положення 

характеристики туристського потенціалу регіону. Рекреаційно-ресурсний 

потенціал території та його визначення. Поняття «природно-ресурсного 

рекреаційного потенціалу». Історико-культурний потенціал території. Поняття 

«господарського потенціалу рекреації». Рекреаційна ємність території. 
Основні світові тенденції розвитку туризму. Основні закономірності 

розвитку географії туризму з метою відпочинку і розваг. Географія туризму 

пов’язаного зі спортивними заходами. Географія гірськолижного туризму. 

Географія туризму пов’язаного з релігією. Особливості географії і основні види 

наукового туризму. Розвиток лікувально-оздоровчого туризму. Ресурси і 

особливості реалізації лікувально-оздоровчого туризму. Основні типи курортів. 

Діловий туризм та його роль у формуванні світових турпотоків. Географія 

конгресно-виставкового туризму. Географія інсентів-туризму. Аналіз поняття і 



структура туристичної індустрії. 
Аналіз понять «туристський комплекс» та «туристський центр». Загальні 

положення типології туристських центрів. Рекреаційні (туристські) заклади і їх 

класифікація. Міста – як туристські центри. Особливості географії сільського 

туризму. 

Екологічний туризм. Взаємодія туризму і оточуючого середовища. Головні 

аспекти впливу. Рекреаційне і туристське природокористування. Основні 

складові забруднення природного середовища пов’язані з туризмом. Екологічні 

проблеми та їх вплив на розвиток рекреації. Соціально- економічна роль 

туризму (позитивний і негативний вплив). Вплив туристської діяльності на 

культурне середовище. 

Суть і базові принципи туристсько-рекреаційного районування. 

Комплексність рекреаційного районування та його аспекти. Рекреаційний 

район як базова одиниця районування. Умови і фактори рекреаційного 

районоутворення. Визначальні риси процесу рекреаційного районоутворення. 

Таксономічні одиниці туристсько-рекреаційного районування та головні ознаки 

їх виділення. 

Основні етапи розвитку рекреаційного районування України. Місце 

України в схемах туристсько-рекреаційного районування СРСР. Сучасні базові 

схеми рекреаційно-туристського районування України. Туристське 

районування України  М. Крачила,  С. Поповича,  Н. Федоренка,   О. Бейдика, 

Д. Ляшенко, І. Смаля, П. Масляка. Рекреаційно-туристське районування 

гірських територій. Туристсько-рекреаційне районування Гірського Криму. 

Рекреаційне районування Карпат. Рекреаційне районування Криму. 

Загальна характеристика Західного рекреаційно-туристського 

макрорайону. Загальна характеристика Поліського рекреаційно-туристського 

макрорайону. Загальна характеристика Центрально-Східного рекреаційно- 

туристського макрорайону. Загальна характеристика Кримського рекреаційно- 

туристського макрорайону. Загальна характеристика Приморського 

рекреаційно-туристського макрорайону. 

Аналіз рекреаційно-туристського потенціалу адміністративних областей 

України (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, 

Запорізька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, 

Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, 

Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, 

Чернігівська, Чернівецька) і АР Крим. 

Туристсько-рекреаційне районування світу. Головні районоутворюючі 

фактори при туристсько-рекреаційному районуванні світу. Туристське 

районування світу (UNWTO): характеристика схеми, фактори виділення макро- 

і мезорегіонів. Характерні риси розвитку туризму в Африканському 

макрорегіоні. Характерні риси розвитку туризму в Американському 

макрорегіоні. Характерні риси розвитку туризму в Азіатсько-Тихоокеанському 

макрорегіоні. Характерні риси розвитку туризму в Європейському 

макрорегіоні. Характерні риси розвитку туризму в Середньосхідному 

макрорегіоні. 

Основні напрямки туристської діяльності і туристичні центри Північної 



Європи. Основні напрямки туристської діяльності і туристичні центри 

Західної Європи. Основні напрямки туристської діяльності і туристичні 

центри Центральної і Східної Європи. Основні напрямки туристської 

діяльності і туристичні центри Південної Європи. Основні напрямки 

туристської діяльності і туристичні центри Східної Середземноморської 

Європи. Рекреаційно- туристський потенціал і головні туристичні центри 

Північної Америки. Національний туризм США і Канади. Основні напрямки 

туристської діяльності. Особливості туріндустрії Карибського регіону. 

Рекреаційно-туристський потенціал країн Центральної і Південної Америки. 

Рекреаційно-туристський потенціал і головні туристичні центри країн 

Північно-Східної Азії. Головні напрямки туристсько-рекреаційної діяльності 

в континентальному районі. Південно-Східної Азії. Головні напрямки 

туристсько-рекреаційної діяльності в острівному районі Південно-Східної 

Азії. Рекреаційно-туристський потенціал країн Південної Азії. Особливості 

туріндустрії в державах і територіях Океанії. Сучасний стан і тенденції 

розвитку туризму в країнах Середнього Сходу. Головні туристичні центри 

країн Середнього Сходу. Міжнародний туризм в країнах Африки: сучасний 

стан і проблеми розвитку. Рекреаційно-туристський потенціал країн 

Північної Африки. Національні парки Африки як осередки екологічного і 

наукового туризму. 

      Міжнародні туристичні потоки. Фактори їх формування і динаміки. 

Туристичні потоки в межах основних туристських регіонів. Туристична 

політика держави: основні складові, фактори формування. Туристичний 

імідж держави: основні складові, фактори формування. Туристичний імідж 

найбільших країн світу, що приймають туристів. Туристичний імідж країни 

як фактор впливу на міжнародні туристичні потоки. Міжнародне 

регулювання туристичної діяльності. 
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